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RESUMO 

 

O cenário atual da cadeia da madeira conhecido como: sistema agroindustrial 

florestal (SAG-florestal), cadeia produtiva florestal, Silvicultura e cadeia madeireira 

entre outras denominações, vem crescendo e aprimorando os seus recursos 

tecnológicos. Dessa forma, será relatado as duas principais espécie em florestas 

plantadas que são eucalipto e pinus, onde serão retratados a produção e o mercado 

de forma ampla, e também se fará referência ao certificado de qualidade que a 

produção madeireira/florestal necessita para aprovação de qualidade e 

sustentabilidade do produto brasileiro. Este artigo tem por objetivo principal 

demonstrar as culturas florestais e mercados florestais, abrangendo a diversidade e 

peculiaridades como os biomas do nosso país e as tecnologias disponíveis no 

mercado. Serão relatados os mercados florestais de forma ampla, tanto 

internamente quanto externamente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Culturas florestais podem ser denominadas como: sistema agroindustrial 

florestal (SAG-florestal), cadeia produtiva florestal, Silvicultura e cadeia madeireira. A 

cadeia florestal é muito antiga, com relação aos primórdios, onde foi muito 

importante para a evolução da nossa raça, tinha finalidade de promover a 

combustão para a chama aquecendo o ser humano na era das cavernas. Já na 

atualidade sua utilização varia de matéria prima para móveis, utilização em 

construções civis e até de matéria prima para papel de celulose. 

O Brasil é o país que possui o maior número de espécies de árvores do 

mundo com cerca de 8.715 espécies. As florestas brasileiras se dividem em biomas 

como: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e o Pantanal 

(Visualidades, 2017). 

A Silvicultura é caracterizada como a arte ou a ciência de manipular um 

sistema dominado por árvores e seus produtos, com base no conhecimento das 

características ecológicas do sítio, com vista a alcançar o estado desejado, e de 

forma economicamente rentável (LOUMAN, 2001). 

O SAG-florestal é composto por mercados com funcionamentos distintos, 

atrelados muitas vezes ao comportamento de oferta e demanda regionais, o que se 

reflete em magnitudes e/ou tendências diferentes nos preços dos produtos desse 

setor. O SAG-florestal brasileiro produz uma grande gama de produtos, sejam in 

natura (como lenha, toras e folhas), semi-processados (como tábuas, ripas, celulose) 

ou processados (como chapas de madeiras e papéis) (BACHA, 2017). 

A tecnologia vem auxiliando o sistema florestal com o monitoramento das 

florestas, com a utilização do sistema de sensoriamento remoto, pode se visualizar a 

floresta e fazer o acompanhamento, monitoramento e geoprocessamento. 

A exportação de produtos e subprodutos florestais madeireiros é disciplinada 

pela Instrução Normativa Ibama nº 15, de 6 de dezembro de 2011, que se aplica aos 

produtos e subprodutos de espécies nativas obrigados a controle em território 

nacional, e à exportação de carvão vegetal inclusive de espécies exóticas (IBAMA, 

2017). 



 

 
 

Dessa forma, as culturas florestais e mercados florestais se desenvolvem e 

aprimoram suas técnicas, manejos e tecnologias no cenário atual. O objetivo deste 

trabalho foi apresentar as culturas florestais e os mercados florestais, no 

desenvolvimento percebeu-se que foi atingido, pois conseguimos obter informações 

das culturas florestais onde as duas variedades que se sobressaem é o Eucalipto e 

o Pinus e seus mercados de forma ampla. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

As arvores são indispensáveis ao ser humano, tanto por sua função de 

produzir oxigênio, absorver gases nocivos quantos por sua produção madeireira, 

que se torna indispensável ao homem. 

  

De acordo com a CNA (2016): 

As florestas plantadas no Brasil se estendem, atualmente, por cerca de 7 

milhões de hectares, em sua grande maioria composta de pinus e eucalipto. 

Sua produção é destinada à indústria de papel e celulose, carvão vegetal, 

madeira serrada, produtos de madeira sólida e madeira processada, além 

da borracha. 

 

Conforme o Sistema Nacional de Informações Florestais SNIF (2016): 

No Brasil, os plantios de florestas começaram há mais de um século. Em 

1903, o pioneiro Navarro de Andrade trouxe mudas de Eucalipto 

(Eucalyptus spp.) para plantios que produziriam madeira para dormentes 

das estradas de ferro. Em 1947 foi a vez do Pinus (Pinusspp.). Essas 

espécies se desenvolveram bem nas regiões onde foram introduzidas, o 

Eucalipto nos cerrados paulistas e o Pinus no sul do Brasil.  

 

Há plantios comerciais de outras espécies, como Acácia (Acacia mearnsii), 

Seringueira (Hevea spp.), Teca (Tectona grandis), Paricá (Schizolobium parahyba), 

Araucária (Araucaria angustifólia) e Álamo (Populus sp.). (Sistema Nacional de 

Informações Florestais SNIF, 2016). 

Os produtos florestais vão desde os mais curiosos como molho barbecue, 

sorvetes, xaropes, cremes de leite, sucos, ração canina, esmaltes, capsulas de 



 

 
 

remédios, repelentes naturais, desinfetantes, sabão, filtros de purificação, roupas, 

tecidos, cosméticos e fraldas, até os mais evidentes como lápis, papéis, 

embalagens, painéis de madeira, pisos laminados, livros e cadernos; passando 

também pelos combustíveis, solventes, adesivos, tintas, conservantes, fibras de 

carbono, energia, mantas asfálticas, (Indústria brasileira de arvores IBRA, 2017). 

 

2.1 ESPECIES ARBÓREAS 

 

 O Brasil é vasto em culturas florestais, cada bioma tem sua própria 

peculiaridade, as árvores por sua vez podem expressar tanto beleza por serem 

exóticas, ou por seu valor econômico. Com isso podemos dividir as culturas 

florestais em nativas, exóticas e endêmicas. 

- Nativa: É aquela naturalmente na região que se está tratando. Exemplos: Aroeira, 

Bambu, Castanheira, Cedro, Jatobá, Juazeiro, Pau-Brasil. 

- Exótica: É uma cultura que não ocorre naturalmente na região que se está 

tratando. Exemplo: Acásia Mimosa, Amora, Cerejeira Flor, Figueira. 

- Endêmica: É uma espécie que ocorre exclusivamente na região que se está 

tratando. 

 

2.2 BIOMAS 

Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação no qual abrange grandes 

áreas contínuas, em escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas 

condições físicas predominantes nas regiões. Esses aspectos climáticos, 

geográficos e litológicos, por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de 

uma diversidade biológica singular, própria. No Brasil, os biomas existentes são: a 

Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal (Governo 

do Brasil, 2017).  

2.3  SILVICULTURA 

 



 

 
 

A silvicultura é um sistema de cultivar florestas de forma ambientalmente correta, 

pois sua produção se da por meio de empresas que atuam no ramo de forma 

consciente que seguem padrões de qualidade e fiscalizações.   

 

De acordo com BARROS (2018): 

A palavra silvicultura provém do latim e quer dizer floresta (silva) e cultivo de 

árvores (cultura). Silvicultura é a arte e a ciência que estuda as maneiras 

naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento nas florestas, 

para atender às exigências do mercado. Este estudo pode ser aplicado na 

manutenção, no aproveitamento e no uso consciente das florestas. 

A silvicultura pode ser divida em clássica e moderna. A clássica abrange as 

florestas naturais, buscando forças produtivas provenientes dos sítios ecológicos, e 

as restrições são determinadas pela necessidade de não prejudicar a estabilidade 

natural do ecossistema. Já a moderna, opera com as florestas plantações, que são 

mais autônomas do sítio natural, e mantidas artificialmente. O objetivo de ambas é a 

produção de madeira e, durante seu manejo, é necessária a participação de técnicos 

de diversas áreas. Porém, a silvicultura moderna não tem apenas a finalidade de 

produzir madeira, mas também serviços e bens. (BARROS, 2018) 

2.4 EUCALIPTO E PINUS 

São as duas espécies comercialmente mais faladas e vistas no Brasil, desde 

o Sul ao Norte do país, sendo pelo tamanho de área plantada, produtividade, 

adaptabilidade e seus produtos ou subprodutos que delas são feitos. 

2.4.1 Eucalipto 

Conforme o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF (2015), apesar 

de serem descritas cerca de 700 espécies do gênero Eucalyptus, os plantios são 

restritos a poucas espécies, podendo-se citar, principalmente, Eucalyptus grandis, E. 

urophylla, E. saligna, E. camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus, E. viminalis, E. 

deglupta, E. citriodora, E. exserta, E. paniculata e E. robusta. Ressalta-se que, no 



 

 
 

Brasil, as espécies E. cloezina e E. dunnii são consideradas promissoras para as 

regiões central e sul, respectivamente. 

De acordo com VECHI e MAGALHÃES JUNIOR (2018) “Investigando a 

história do eucalipto no Brasil, descobre-se que o seu cultivo tinha por finalidade 

principal ornamental e não havia nenhum interesse comercial. Desde sua 

implantação em território brasileiro que, já se data mais de um século, muita coisa 

mudou nesta cultura. A abertura de novos territórios, os quais até então estavam 

cobertos apenas pela floresta e sem povoação, contribuiu, grandemente, para a 

mudança do sistema ambiental causado pela extração madeireira desenfreada e 

abertura de áreas para fins agrícolas”. 

 

Conforme a Indústria Brasileira de Árvores – IBA (2017): 

Os plantios de eucalipto ocupam 5,7 milhões de 
hectares da área de árvores plantadas do País 
e estão localizados, principalmente, em Minas 
Gerais (24%), em São Paulo (17%) e no Mato 
Grosso do Sul (15%). Nos últimos cinco anos, 
o crescimento da área de eucalipto foi de 2,4% 
a.a.. O Mato Grosso do Sul tem liderado esta 
expansão, registrando aumento de 400 mil hectares neste período, com 
uma taxa média de 
crescimento de 13% a.a. 

2.4.2 Pinus 

O Pinus originário da América Central e dos Estados Unidos, adaptou-se em 

algumas regiões brasileiras. A cultura de Pinus mais plantado é elliottii, mostrou-se 

uma excelente fonte para produção de resina (APUANA, 2016). 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores – IBA (2017): 

Os plantios de pinus ocupam 1,6 milhão de hectares e concentram-se 
principalmente no Paraná 
(42%) e em Santa Catarina (34%). Nos últimos 
cinco anos, a área plantada com esse gênero 
vem caindo a uma taxa de 0,7% a.a., devido, 
principalmente, à substituição por eucalipto nos 
estados onde esta cultura não é tradicional. Nos 
estados da região sul do Brasil, que possuem 
melhores condições de solo e clima, a área com 
plantios de pinus tem se mantido constante neste período 

2.4.3 Mercado 



 

 
 

Atualmente, o mercado de pinus e eucalipto no Brasil movimenta cerca de R$ 

7 bilhões por ano, sendo São Paulo, Paraná e Santa Catarina os três estados 

brasileiros com maior demanda pela madeira produzida (Tecnologia e Floresta, 

2017) 

Os preços em Reais do metro cúbico da prancha de eucalipto na região de 

Bauru (SP) caíram 7,7% entre dezembro de 2016 e maio de 2018, passando de R$ 

1.400,00 para R$ 1.292,33. Para a prancha de pinus, houve aumento de 2,4% no 

mesmo período, saindo de R$ 741,03 para R$ 759,11. Também em Bauru, entre 

dezembro de 2016 e maio de 2018, os preços médios das pranchas cumaru, ipê e 

peroba subiram 7,1%, 5,6% e 3,9%, respectivamente (BACHA, 2018). 

  Além das culturas de pinus e eucalipto, espécies como seringueira, acácia, 

paricá, teca, araucária e pópulus também estão entre as mais cultivadas. O estado 

de Minas Gerais lidera em área plantada, contando 1,49 milhão de hectares, seguido 

por São Paulo, com 1,18 milhão, Paraná, 817 mil, Bahia 616 mil e Santa Catarina 

com 645 mil hectares. Juntos, estes estados abrangem 72% da superfície nacional 

de florestas plantadas (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, 

2016). 

 

2.5 SENSORIAMENTO REMOTO  

 

De acordo com BARROS (2018) Sensoriamento Remoto (SR) é uma 

Geotecnologia que trouxe grandes contribuições para a observação da superfície 

terrestre, contribuindo para a análise temporal e espacial de diferentes tipos de  

fenômenos. 

O mapeamento da estrutura florestal em escala de paisagem tem o objetivo 

que permite avaliar como as florestas respondem aos impactos da ação humana e a 

mudanças nas condições ambientais. Interessado em aprimorar seus conhecimentos 

sobre a utilização do sensoriamento remoto para o reconhecimento do terreno em 

áreas declivosas da Mata Atlântica (SILVA, 2014). 

O sensoriamento remoto auxilia muito no monitoramento das áreas florestais, 

como analisar e acompanhar os desmatamentos em florestas naturais como na 



 

 
 

Amazônia, inicio de incêndios, vegetações que não fazem parte da cultura florestal, 

entre outras utilidades impostas pelo sistema. 

Conforme o Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF (2017) o 

monitoramento operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais 

detectados por satélites e o cálculo e previsão do risco de fogo da vegetação fazem 

parte do Programa de Monitoramento de Queimadas/Incêndios Florestais, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Este sistema 

teve início em meados de 1986 durante um experimento de campo conjunto entre 

pesquisadores do INPE e da NASA. Ele vem evoluindo continuamente desde 1987, 

quando passou a operar operacionalmente, e foi particularmente aperfeiçoado a 

partir de 1998, mediante apoio do programa nacional Proarco no Ibama, criado para 

controlar as queimadas e o desmatamento no arco do desmatamento da Amazônia 

com recursos do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é monitorar a cobertura da 

terra e o impacto do fogo com o uso de imagens de satélites, para apoiar as ações 

de gestão ambiental e controlar o desmatamento, queimadas e incêndios florestais. 

São utilizados todos os satélites que possuem sensores óticos operando na faixa 

termal-média de 4um e que o INPE consegue receber. No total o INPE processa 

mais de 200 imagens por dia especificamente para detectar focos de queima da 

vegetação. 

 

2.6 CERTIFICAÇÃO FLORESTAL 

 

   Certificação é um processo voluntário ao qual se submetem algumas 

empresas para atestar que seus produtos e sua produção seguem determinados 

padrões de qualidade e sustentabilidade. A Certificação Florestal baseia-se nos três 

pilares da sustentabilidade: ecologicamente correto, socialmente justo e 

economicamente viável. São passíveis de certificação o manejo florestal e a cadeia 

de custódia, que são os estágios da produção, distribuição e venda de um produto 

de origem florestal, sendo que nesse caso a madeira é rastreada de uma floresta 

certificada até o produto final. De acordo com Sistema Nacional de Informação 

Florestal (2018). 



 

 
 

No Brasil, 5,4 milhões de hectares são certificados na modalidade manejo 

florestal. Essas certificações são atribuídas por organizações independentes, como o 

Forest Stewardship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes (PEFC), representado no Brasil pelo Programa Nacional de 

Certificação Florestal (Cerflor). Conforme a Indústria Brasileira de Árvores – IBA 

(2017). 

 

2.7 MERCADOS FLORESTAIS  

 

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro (2017): Produção é a atividade 

de transformação (processo) de matéria-prima em bens de consumo (produtos). Na 

produção florestal, a matéria-prima pode ser provenientes de florestas plantadas ou 

de florestas naturais. A transformação da matéria-prima florestal resulta em Produtos 

madeireiros e Produtos não madeireiros:  

* Produto Madeireiro é todo o material lenhoso passível de aproveitamento para: 

serraria, estacas, lenha, poste, moirão, etc.  

* Produto Não Madeireiro é todo o produto florestal não-lenhoso de origem vegetal, 

tais como resina, cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais, plantas medicinais, 

bem como serviços sociais e ambientais, como reservas extrativistas, sequestro de 

carbono, conservação genética e outros benefícios oriundos da manutenção da 

floresta.  

O SAG-florestal é composto por mercados com funcionamentos distintos, 

atrelados muitas vezes ao comportamento de oferta e demanda regionais, o que se 

reflete em magnitudes e/ou tendências diferentes nos preços dos produtos desse 

setor (BACHA, 2017). 

Para se fazer a negociação de uma floresta, plantada ou nativa (também 

chamada de natural), é feita com base no tipo de madeira que se pode retirar da 

mesma. Uma árvore tem o seu caule com diâmetros decrescentes à medida que se 

vai de sua base ao ápice. Assim, o comprador de uma árvore avalia o que se pode 

retirar da mesma ao vê-la em pé. Isso permite definir três tipos de preços para uma 

árvore em pé, em especial as de eucalipto e pinus: o preço total, o preço da parte 

que poderá ser processada em serraria e o preço da parte que poderá ser vendida 



 

 
 

como lenha. Essas cotações são denominadas, respectivamente, de preço da árvore 

em pé, preço da tora para processamento em serraria na árvore em pé e preço da 

lenha em pé (BACHA, 2017). 

 

2.7.1 Mercado interno 

 

De acordo com os dados Indústria Brasileira de Árvores - IBA (2017). A 

indústria de base florestal fechou 2017 com superávit de US$ 9,0 bilhões, avanço de 

15% em relação ao ano anterior. As exportações somaram cerca de US$ 9 bilhões, 

o equivalente a 3,9% das exportações brasileiras. 

 

 De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (2017): 

A indústria brasileira de árvores plantadas, apesar dos cenários 

macroeconômicos adversos, segue dando firmes demonstrações de sua 

resiliência. Com uma área de 7,84 milhões de hectares de reflorestamento, 

o setor brasileiro de árvores plantadas é responsável por 91% de toda 

a madeira produzida para fins industriais e 6,2% 

do PIB Industrial no País e, também, é um dos 

segmentos com maior potencial de contribuição 

para a construção de uma economia verde. 

 

A celulose e o papel e papelão, apesar de serem produtos muito exportados, 

também são os produtos florestais mais importados pelo Brasil. Ao longo dos anos, 

observa-se uma queda significativa nas quantidades importadas, principalmente 

quando se  trata de papel e papelão, resíduos de madeira e painéis de fibra (MDF) 

(Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF, 2017). 

Atualmente, o país é um dos maiores produtores de floresta plantada no 

mundo e em 4º lugar no ranking mundial dos produtores de celulose. Em 2014, a 

produção brasileira de celulose totalizou 16,4 milhões de toneladas. Para aumento 

dos plantios, ampliação e construção de fábricas, até 2020, estima-se investimentos 

de R$ 53 bilhões, segundo a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ ( 2016). 

 

2.7.2 Mercado externo 



 

 
 

 

 O setor no qual se destina a produção de madeira, papel e celulose do Brasil 

aumentou em 7,3% as exportações no primeiro semestre deste ano, alcançando 

faturamento de US$ 4 bilhões. Só os embarques de celulose somaram 6,8 milhões 

de toneladas de um total processado de 9,5 milhões. As vendas externas de 

celulose superaram em 6,8% o volume de 2016 e 42% referem-se às importações 

feitas pela China que ampliaram as encomendas em 25,5%. (Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, 2017) 

O produto no qual é historicamente mais exportado pelo Brasil é a celulose. 

No ano de 2016 foram 13,5 milhões de toneladas e de janeiro a setembro de 2017 

foram 10,5 milhões de toneladas. Cavacos e partículas também são produtos 

exportados em grande volume (6,4 milhões de metros cúbicos em 2016), mas com 

baixo valor agregado. A celulose, além de grande quantidade, tem um alto valor de 

exportação, seguido pelo papel e papelão e pelos produtos secundários de madeira 

(Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF, 2017). 

No Brasil são considerados os dados agregados de diferentes áreas, 

incluindo o eucalipto. No caso do comércio de papel, o Brasil é o 11º produtor 

mundial, com 2,2% da produção. Já no caso do comércio de celulose, são 4,2% 

onde o Brasil é o 7º colocado como produtor mundial. No caso do comércio de 

madeira serrada a posição brasileira é de 5º produtor mundial, com uma participação 

relativa de 4,3%. Da mesma forma, no comércio de compensados a participação 

brasileira é de 2,9%, enquanto de painéis reconstituídos esse valor cresce para 3% 

e para 11,1% do comércio de chapas duras. O eucalipto brasileiro apresenta um 

forte potencial de expansão no mercado internacional nos próximos anos (MORAIS, 

2010). 

 

3 METODOLOGIA 

 

De acordo com BOGDAN e BIKLEN (2003), o conceito de pesquisa qualitativa 

envolve cinco características básicas que configuram este tipo de estudo: ambiente 

natural, dados descritivos, preocupação com o processo, preocupação com o 

significado e processo de análise indutivo. 



 

 
 

Este trabalho compreendeu uma pesquisa bibliografia pautada em BOGDAN 

e BIKLEN (2003), de caráter qualitativo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Os dados referentes à pesquisa do artigo cultura florestais e mercados 

florestais são por sua vez mencionados por instituições ou autores que tem relação 

com o mercado madeireiro e que apresentam índices de produção entre outros. 

 As produções de eucalipto e de pinos ocupam cerca de 7,3 milhões de 

hectares juntas, e movimentam cerca de 7 bilhões de reais ao ano. A produção de 

celulose é um dos itens mais exportados pelo Brasil, depois de grãos, e produtos 

agropecuários. Dessa forma podemos avaliar alguns pontos referentes a cultura 

florestal. 

 O Brasil é o maior detentor de espécies arbóreas do mundo, com uma alta 

produção e comercialização de seus produtos, tanto de forma processada, semi 

processado ou in natura. Esse mercado de florestas plantadas rende milhões as 

industrias que a cada dia mais aprimoram seus manejos e tecnologias para um 

melhor acompanhamento da produção, que é o caso do sensoriamento remoto. 

 Por intermédio de todos esses dados concluo que as culturas mais 

conhecidas e exportadas do Brasil, como o eucalipto e o pinos são grandes 

geradores da economia brasileira e defendo a importância da plantação de arvores 

para a produção de bens, pois dessa forma conseguimos codificar e quantificar as 

produção legais de florestas plantadas. 

   

5 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho conseguiu expor a tecnologia que auxilia no monitoramento da 

produção e ressaltou o mercado interno e externo. Cada cultura tem sua 

peculiaridade dentro da cadeia, algumas espécies se adaptam em determinadas 

regiões devido ao clima, solo ou outros fatores que favoreçam o cultivo e a 

produção.  



 

 
 

Em relação ao artigos culturas florestais e mercados florestais  podemos 

perceber que o Brasil tem um grande potencial na produção florestal, isso se deve 

ao clima das regiões, relevos e entre outros fatores biológicos relacionados. Por fim 

podemos ressaltar que a produção brasileira se dá por florestas plantadas, com o 

objetivo de abastecer as necessidades do país e também para a exportação no qual 

o principal produto que se destaca na exportação brasileira é a celulose. 
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